
  
  

  العام الفائتعن  مليار ليرة 341ارتفع  عجز الكهرباء
مقارنة مع  السنة في النصف األول منالمالية العامة 

2007:  
مليار  143والعجز ارتفع في المئة  13.32االنفاق زاد 

  ليرة
  
  

مليار  143 في العجز اإلجمالي بقيمة ًاازدياد في النصف األول من السنة الجاريةأظهرت نتائج المالية العامة 
أن االنفاق االجمالي في النصف ااألول من السنة الجارية زاذ  ، اذ2007ليرة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام  

مليار ليرة  341، من بينها نحو 2007 بالمقارنة معفي المئة،  13.32مليار ليرة، أي ما نسبته نحو  845نحو  
  . كهرباءعلى الأنفقت 

الموازنة وعمليات (أن العجز اإلجمالي  ، الىلمال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينةبيان وزارة ا أشارو 
في المئة من إجمالي  27.69أي ما نسبته  ،مليار ليرة 1991بلغ لغاية حزيران من السنة الجارية نحو ) الخزينة

 1848من العام الفائت آان نحو النفقات المحققة خالل هذه الفترة، في حين أن العجز المحقق خالل الفترة نفسها 
مليار  143في العجز اإلجمالي  في المئة من إجمالي النفقات، وتاليًا بلغت الزيادة 29.12مليار ليرة وآانت نسبته 

  .2007 الشريحة الزمنية المماثلة من  ليرة، مقارنة مع
عن العام الماضي، اذ بلغ في  مليار ليرة 46و سّجل الفائض األولي حتى حزيران الفائت ارتفاعًا قدره نحو 

في المئة من مجمل مجموع النفقات،  8.99مليار ليرة أي ما نسبته  646األشهر الستة األولى من هذه السنة نحو 
في المئة  9.45مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما نسبته  600مقارنة مع فائض أولي ناهز الـ 

  .من مجموع النفقات
  

  :عن وضع المالية العامةملخص 
 2008- لغاية حزيران 2007- لغاية حزيران مليار ليرة

 7,191 6,346 إجمالي اإلنفاق
 4,554 3,898 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 
 2,637 2,448 تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 5,200 4,498 إجمالي اإليرادات
 1,991- 1,848- إجمالي العجز 
 646 600 الفائض األولي

  .اإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على جميع أشهر السنة: مالحظة
  ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في آل من حساب الموازنة



  .وحساب الخزينة قد تتقلب بين شهر وآخر وآذلك نسب العجز المحقق ومبالغه
  

  االيرادات
  

النصف األول من السنة وأظهر ملخص الوضع المالي أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل 
مقارنة بما  ،في المئة 15.61نسبته مليارات ليرة و 702أي بارتفاع قدره  ،مليار ليرة 5200 نحوبلغ   الجارية

مليار  4764 في األشهر الستة األولى من السنة الجارية وازنةإيرادات الم وسّجلت. آانت عليه خالل العام الفائت
ويعود هذا التحسن إلى االرتفاع الذي شهدته . في المئة 15.73مليار ونسبته  648أي ارتفاعًا بلغ نحو  ليرة،

  .في المئة 24.13مليار ليرة أو  230الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب ايرادات 
  
  

- حزيران  
 08- انحزير 07

لغاية 
- حزيران
2007 

لغاية 
- حزيران
2008 

 النسبة الفرق

             عمليات الموازنة. 1
 %15.73 647,644 549,6341,084,5574,116,5664,764,210 االيرادات 1.1

 %19.07 553,075 370,224838,0212,900,8323,453,907 االيرادات الضريبية 1.1.1
منها ايرادات 

 %1.91 11,949 84,930123,106624,148636,097 الجمارك
منها الضريبة على 

 %24.13 230,447 109,562169,728955,1561,185,603 القيمة المضافة
االيرادات غير  1.1.2

 %7.78 94,569 179,410246,5361,215,7341,310,303 الضريبية
              

             عمليات الخزينة. 2
   54,576 37,75257,363381,280435,856 قبض 2.1

2.1.1 
   12,209 13,85810,86444,90857,117محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات

   16,702 8,54313,70573,51090,212 البلديات 2.1.2
   9,514 4,7575,61131,54141,055 حساب الودائع 2.1.3
حسابات الغير  2.1.4

   16,151 10,59427,183231,321247,472 االخرى
 %15.61 702,220 587,3861,141,9204,497,8465,200,066 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
اضيف الى مبلغ االيرادات الجمرآية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمرآية آرسوم * 

  االستهالك بهدف المقارنة
  

  النفقات
  

مليار ليرة مقابل  7191ما قيمته  2008لغاية شهر حزيران من العام ) الموازنة والخزينة(مالي اإلنفاق وبلغ إج
أي  ،مليار ليرة 845  نحوحجم االنفاق االجمالي  وتاليًا ارتفع ،مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت 6346مبلغ 

، زاد اإلنفاق على آهرباء لبنان 2007لستة األولى من فبالمقارنة مع األشهر ا .في المئة 13.32ما نسبته نحو 
مليار ليرة،  74مليار ليرة، في حين ارتفعت قيمة تسديد فوائد الديون  نحو  341حتى حزيران المنصرم نحو 

عن أسباب زيادة  وزارة المال أورده بيانمليار ليرة، بحسب ما  116وقيمة تسديد اقساط ديون خارجية نحو 
  . االنفاق



مليار ليرة،  4554ي ما قيمته غ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل هذه الفترة من العام الحالبلو
مليار ليرة في حجم اإلنفاق من  656أي بزيادة قدرها  ،ذاتها من العام الماضي في الفرة 3898مقارنة مع مبلغ 

  .خارج خدمة الدين العام
 
  

 08- حزيران 07- حزيران  
لغاية 
- رانحزي

2007 

لغاية 
- حزيران
2008 

 النسبة الفرق
 

              عمليات الموازنة. 1
  %3.84 195,998 779,564847,9195,102,7105,298,708 النفقات 1.2

  %0.24 6,380 386,284509,7422,655,0962,661,476 نفقات عامة 1.2.1
منها نفقات على حساب 

  %17.84 100,056 12,6955,332560,855660,911 موازنات  سابقة
  %3.13 73,726 368,999330,7792,357,8152,431,541 تسديد فوائد 1.2.2

فوائد ديون  1.2.2.1
  %2.69 34,998 200,626164,7211,299,4661,334,464 داخلية

فوائد ديون  1.2.2.2
  %3.66 38,728 168,373166,0581,058,3491,097,077 خارجية

تسديد اقساط ديون  1.2.3
  %129.06 115,892 24,2817,39889,799205,691 **خارجية 

               
              عمليات الخزينة. 2

    649,054 381,585234,7261,243,1111,892,165 دفع 2.2
2.2.1 

    68,254 29,76623,19380,141148,395 محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات
    93,585 25,2841,353102,653196,238 البلديات 2.2.2
    21,713- 5,5315,19747,73926,026 حساب الودائع 2.2.3
    168,303 11,46911,422165,685333,988 حسابات الغير االخرى 2.2.4
    340,625 309,535193,561846,8931,187,518 مؤسسة آهرباء لبنان 2.2.5

  %13.32 845,052 1,161,1491,082,6456,345,8217,190,873 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
 تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: تسديد اقساط ديون خارجية** 
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